
Faggrunnlag for bestandsmål for ulv og ulvesonen – elg.  
Nedenfor vil jeg for egen regning komme med noen fakta observasjoner fra mitt hjemmedistrikt, 

og denne gangen som erfaren elgjeger i en årrekke. Jeg ser i ”Faggrunnlag” at forskningen ikke 

tillegger dette med at predasjon av ulv har noen stor betydning for elgstammen. Det virker som 

løsningen er å ta ut dyr etter en annen forvaltningsmodell. Om motivet skyldes det ene eller 

andre skal jeg ikke uttrykke noe om her, men jeg har en helt klar oppfatning om dette. Om 

forskningen baseres på et avgrenset område i en avgrenset tidsperiode så gir dette ingen fasit. 

Betraktninger innenfor et større distrikt over en lengre tidsperiode gir det rette svaret. Ingen kan 

vel få seg til å tro at når man får inn et nytt ”jaktlag” i distriktet, som jakter hele året, ikke vil 

merke drastisk nedgang i elgbestanden.  

For oss som har levd en stund ute i distriktet med både en elgstamme under utvikling og etter 

hvert en ulvestamme under utvikling så må vi nødvendigvis ha bred erfaringsbasert kunnskap om 

hvordan elgstammen desimeres etter at ulven gjorde sitt inntog. Boende i grensetraktene mot 

Sverige så har jeg mange kontakter i nabolandet som har tilsvarende, eller kanskje også bredere, 

kunnskap om det samme. Og for oss som er over middels engasjert i utfordringen så følger vi 

med i media på begge sider av grensen, og det levner ingen tvil om at hovedføden til ulv 

gjennom store deler av året gjør at elgjakt etter hvert bare blir av historisk verdi. En verdi som 

eller ville beløpe seg til millioner av kroner, for dette som er det mest kortreiste og økologiske 

baserte kjøtt som kan produseres.  

Jeg vet veldig godt at elg forflytter seg og at ulven gjør det samme. Men etter hvert vil 

utviklingen, om den får fortsette, gjøre at predasjonen blir tvunget over på andre ville byttedyr. 

Og etter hver også over på adskillig økende konflikter med tamme produksjonsdyr involvert.  

Jeg tar med fire mediaklipp fra distriktet som vel ikke levner noen tvil om hvor det bærer hen 

med hensyn til elgstammene i ulvedistriktene.  

Jeg må ha lov til å tro at med den erfaringsbaserte kunnskapen man har høstet, gjennom ca. 

femten år, må ha lært at uansett hva man velger av bestandsmål for ulv og forvaltning av denne 

så vil beslutningstagerne hefte for et økende konfliktnivå og en nasjonaløkonomisk uttelling som 

man ikke i fremtid er tjent med.  
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